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1. Criterios de avaliación, estándares e competencias clave

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares Mínimo Proc e 
Instr.  
avaliació
n

Comp. vist

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

1.1 Deseño de 
prototipos ou 
maquetas para 
resolver 
problemas 
técnicos.

TE-B1.1-Identificar 
e describir as 
etapas necesarias 
para a creación dun
produto tecnolóxico 
desde o seu deseño
ata a súa 
comercialización.

2º-TEB1.1.1-Deseña un 
prototipo que dá solución
a un problema técnico 
sinxelo, mediante o 
proceso de resolución de
problemas tecnolóxicos.

TEB1.1.1: Fases
do proceso 
tecnolóxico.
Deseño dun 
prototipo 
mediante o 
proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnolóxicos.

Actividad
es
Memoria 
do 
proxecto 
Proba
 

CCL
CCL
CMCT
CD
CAA
CC
CSIEE
CCEC

Documentación
técnica. 
Normalización.

TE-B1.2-Realizar 
as operacións 
técnicas previstas 
nun plan de traballo 
utilizando os 
recursos materiais e
organizativos con 
criterios de 
economía, 
seguridade e 
respecto polo 
ambiente.

2º-TEB1.2.1-Elabora a 
documentación 
necesaria para a 
planificación da 
construción do prototipo.

TEB1.2.1: 
Elaborar un 
documento do 
proceso de 
resolución de 
problemas

Memoria 
do 
proxecto

CAA,
CSC,
CSIEE

2º-TEB1.2.2-Constrúe un
prototipo que dá solución
a un problema técnico 
sinxelo, mediante o 
proceso de resolución de
problemas tecnolóxicos.

TEB1.2.2: 
Construcción 
dun prototipo.

Proxecto CAA,
CSC,
CSIEE

2º-TEB1.2.3-Traballa en 
equipo de xeito 
responsable e 
respectuoso.

EB1.2.3: 
Participación no 
proceso

Observaci
ón en aula

CAA,
CSC,
CSIEE

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica

Bosquexos, 
esbozos, vistas
e perspectivas.
Cotación e 
escalas. 
Normalización.

TE-B2.1-
Representar 
obxectos mediante 
vistas e 
perspectivas 
aplicando criterios 
de normalización e 
escalas.

2º-TEB2.1.1-Representa 
mediante vistas e 
perspectivas obxectos e 
sistemas técnicos, 
mediante esbozos e 
empregando criterios 
normalizados de cotación
e escala.

TEB2.1.1: 
Representa 
mediante vistas 
e mediante 
esbozos 
obxectos 
simples.Empreg
ar escalas.

Actividad
es
Proba

CMCT,
CAA

Elementos de 
información de 
produtos 
tecnolóxicos: 

TE-B2.2-Interpretar 
esbozos e 
bosquexos sinxelos 
como elementos de 

2º-TEB2.2.1-Interpreta 
esbozos e bosquexos 
sinxelos como elementos
de información de 

TEB2.2.1: 
Esbozos e 
bosquexos

Actividad
es
Proba

CMCT,
CAA

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:IES DE BRIÓN
CURSO:2º ESO

MATERIA: TECNOLOXÍA



esbozos e 
bosquexos

información de 
produtos 
tecnolóxicos.

produtos tecnolóxicos.

Documentación
técnica 
asociada a un 
produto 
tecnolóxico. 
Aplicacións 
informáticas de
deseño asistido
por 
computador e 
de simulación.

TE-B2.3-Explicar 
mediante 
documentación 
técnica as fases 
dun produto desde 
o seu deseño ata a 
súa 
comercialización.

2º-TEB2.3.1-Produce os 
documentos 
relacionados cun 
prototipo sinxelo 
empregando software 
específico de apoio.

TEB2.3.1: Memoria 
do 
proxecto

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

Bloque 3: Materiais de uso técnico

Propiedades 
dos materiais 
técnicos.

TE-B3.1-Analizar as
propiedades dos 
materiais utilizados 
na construción de 
obxectos 
tecnolóxicos.

2º-TEB3.1.1-Describe as 
características propias 
dos materiais de uso 
técnico.

TEB3.1.1: 
Características 
dos principais 
tipos de 
materiais

Actividad
es 
Proba

CMCT, 
CAA

2º-TEB3.1.2-Identifica 
tipos de materiais con 
que están fabricados 
obxectos técnicos cotiás.

TEB3.1.2: 
Clasificación de 
materiais

Intercamb
ios orais 
cos 
alumnos/a
s
Actividad
es
Proba

CMCT, 
CAA

Normas de 
seguridade e 
saúde no taller.

TE-B3.2-Manipular 
e mecanizar 
materiais 
convencionais 
asociando a 
documentación 
técnica ao proceso 
de produción dun 
obxecto, 
respectando as 
súas características
e empregando 
técnicas e 
ferramentas 
adecuadas, con 
especial atención 
ás normas de 
seguridade e 
saúde.

2º-TEB3.2.1-Identifica e 
manipula con seguridade
as ferramentas do taller 
en operacións básicas de
conformación dos 
materiais de uso técnico.

TEB3.2.1: 
Ferramentas 
básicas 
empregadas no 
taller

CMCT,
CAA,
CSC,
CSIEE

2º-TEB3.2.2-Elabora un 
plan de traballo no taller 
con especial atención ás 
normas de seguridade e 
saúde.

Observaci
ón en aula
Plan de 
traballo

CMCT,
CAA,
CSC,
CSIEE

Bloque 4: Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos

Esforzos 
básicos aos 

TE-B4.1-Analizar e 
describir os 

2º-TEB4.1.1-Describe 
audiovisual ou dixital, as 

TEB4.1.1: Tipos 
de estructuras e 

Actividad
es

CMCT, 
CAA
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que están 
sometidas as 
estruturas.

esforzos aos que 
están sometidas as 
estruturas, 
experimentando en 
prototipos.

características propias 
que configuran os tipos 
de estruturas, 
apoiándose en 
información escrita.

elementos 
principais

Producto 
dixital
Proba

2º-TEB4.1.2-Identifica os
esforzos característicos e
a súa transmisión nos 
elementos que 
configuran a estrutura.

TEB4.1.2: 
Esforzos básicos
das estructuras

Actividad
es
Producto 
dixital
Proba

CMCT, 
CAA

Bloque 5: Tecnoloxías da información e da comunicación

Deseño, 
elaboración e 
comunicación 
de proxectos 
técnicos coas 
tecnoloxías da 
información e 
da 
comunicación.

TE-B5.2-Utilizar un 
equipamento 
informático para 
elaborar e 
comunicar 
proxectos técnicos 
sinxelos.

2º-TEB5.2.1-Manexa 
programas e software 
básicos.

TEB5.2.1: 
Elaboraración 
das memorias: 
procesador de 
textos, folla de 
cálculo e 
navegador

Proxectos
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

2º-TEB5.2.2-Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos 
informáticos e 
dispositivos electrónicos.

TEB5.2.2: Utiliza
adecuadamente 
equipamentos 
informáticos e 
dispositivos 
electrónicos.

 
Observaci
ón en aula

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

2º-TEB5.2.3-Elabora, 
presenta e difunde 
proxectos técnicos 
sinxelos con 
equipamentos 
informáticos.

TEB5.2.3: 
Elabora e 
presenta 
proxectos 
técnicos sinxelos
con 
equipamentos 
informáticos.

 Memoria 
do 
proxecto

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O alumnado terá que facer entrega das actividades nas datas 
propostas na plataforma de Edixgal.

Instrumentos:
As entregas serán en ficheiros (pdf, imaxe, vídeo,..)na que se terá en 
conta:

• Puntualidade nas entregas
• Calidade das entregas
• Organización das entregas

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Terase en conta as notas da primeira e segunda avaliación, e 
poderase incrementar esa nota en función das actividades entregadas,
tendo en conta tanto o nivel como a calidade das mesmas.
Para aquel alumnado que non teña superada algunha das 
avaliacións,terase en conta  a entrega das actividades específicas de 
recuperación levarán a superación da materia.

Proba
extraordinaria
de setembro 

No caso de que algún alumno/a non supere as avaliacións  pendentes 
entregará  en setembro as actividades específicas de recuperación 
propostas no terceiro trimestre.
Poderá ter a opción de realizar unha proba obxectiva dos contidos 
impartidos nos dous primeiros trimestres, se as condicións o 
permitisen.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación serán os indicados no curso de 2º ESO

Criterios de cualificación:
Cualificaran se as entregas das actividades propostas, realizadas na 
plataforma dixital Agueiro (plataforma que manexa actualmente a 
alumna en 3º de ESO), creando unha páxina específica de 
recuperación

Procedementos e instrumentos de avaliación:
A calidade dase organización das actividades entregadas.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)

Actividades

Nesta materia fanse dous tipos de actividades.
1. Proposta de actividades de recuperación para aquel 

alumnado que teña algunha das avaliacións suspensas.
2. Proposta de actividades de repaso e ampliación que 

consisten en pequenos proxectos que o alumnado pode 
realizar nas súas casas. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

As propostas de actividades fanse a través E-DIXGAL de forma 
semanal con unha data de entrega.
Cada actividade é valorada e comentada co alumno vía 
mensaxería E-DIXGAL ou mediante a o apartado de calificación 
da propia plataforma.
Para aquel alumnado sen conectividade que é moi pouco 
fíxoselle chegar un libro con unha proposta de exercicios que terá
que entregar, co fin de ser avaliadas.

Materiais e recursos

Tanto os materias como recursos están a disposicíón na 
plataforma de E-DIXGAL.
A súa maioría pertencen  Aula-Planeta. Recurso co que xa se 
viña traballando na aula.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 

Na plataforma E-DIXGAL hai unha nota informativa para o alumnado e
familias de como se vai proceder na terceira avaliación na materia de 
Tecnoloxía.

Mediante a mensaxería de E-DIXGAL e tamén mediante o titor fáiselle
chegar a información ao alumnado e familias sobre as diferentes 
cuestións relacionadas co traballo do alumnado.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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